ארגון הספורט של החרשים בישראל

ע.ר.

בית הלן קלר  -שד' יד לבנים  ,13יד אליהו ,ת.ד 9476 .תל אביב .61093
R.O.

Israel Deaf Sports Organisation

Helen Keller Center - 13 Sd. Yad Lebanim, Yad Eliyahu, P.O.B. 9476 Tel Aviv 6109302.
http://www.israeldeafsport.org

נהלים

נוסד .1953
עמותה רשומה
580023497

מוכר ע"י
הוועד
האולימפי
בישראל

חבר בארגון
הספורט
חרשים
האירופי
והעולמי

E.D.S.O

I.C.S.D

+(972)-03-6310940

isr@ciss.org

אירועי ספורט
מעודכן ל1.7.2018-
הגדרות
 אירוע ספורט – מתייחס למשחקי הכרעה בספורט בליגות כגון  :גמר האליפות/גביע ,פיינל פור,
משחקי חצי גמר וכיוצ"ב.
 ליגה – כדורגל באולמות ,כדורסל ,כדורשת.
אולם




אולם שעונה על מידות פרקט בהתאם לענף ספורט ובעל לפחות  250מושבים לקהל.
העדפה לאזור מרכז ישראל.
להזמין שימוש אולם לפחות שעתיים למשחק בודד ו 4-שעות למשחק כפול.
 oאם "טקס סיום ומצטיינים" נדרש ,להוסיף חצי שעה לזמן הנ"ל.

אבטחה
 יש להזמין סדרנים בהתאם לכמות קהל/דרישות מנהל אולם.
 להזמין חצי שעה לפני זמן משחק על מנת לפתוח שערים אולם לקהל עד סיום זמן שימוש באולם.
" זגורי" –  054 – SMSאו דואל .yossi6461@walla.co.il
מד"א






יש להזמין אמבולנס אחד כולל צוות.
להזמין רבע שעה לפני זמן משחק עד סיום זמן שימוש באולם.
מרחב דן – דואל linoyi@mda.org.il
מרחב איילון (ראשון לציון)  -דואל tzipid@mda.org.il
מרחב ירקון (יהוד ,סביון ,תל אביב)  -דואל zivam@mda.org.il

גביעים ומדליות
 יש להזמין גביעים ,צלחת האליפות ,מדליות לפי הפירוט הבא:
 oצלחת האליפות.
 oגביע המדינה (אם נדרש).
 oמדליות האליפות למקומות  1,2,3בליגה ב 3-צבעי זהב ,כסף וארד.
 oמדליות גביע המדינה למקומות  1,2ב 2-צבעי זהב וכסף.
 oכמויות מדליות תחשב לפי סגל שחקנים  +צוות לכל קבוצה בענף מסוים.

בקרו אותנו בדף https://www.facebook.com/israeldeafsport - FaceBook
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 oועוד גביעים ,הוקרות או מגינים למצטיינים ,שופטי
המשחק וכו'.
ארגון הספורט של
החרשים בישראל
 oכיתוב על צלחת האליפות תהיה:
גדשג
אלופת הליגה
 oכיתוב על גביעים/מדליות תהיה:
[ענף ספורט]
עונה __20__/
ארגון הספורט של החרשים בישראל
לוגו
טקסט של מדליה או מצטיין או אחר
אס"ח
ליגה [ענף ספורט] עונה __20__/
"עולם הגביעים" –  050-7961841 SMSדואל .orders@olamhag.co.il
"קון דיל" – דואל .info@kondeal.com
[לוגו אס"ח]
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צוות תקשורת ומדיה של אס"ח
 יש לדאוג להודיע לראש צוות תקשורת ומדיה :תאריכים ושעה ,מיקום ,סוג אירוע,סיום משוער.
 להעביר מידע לצוות תקשורת ומדיה להנפקת מודעות פרסום/מודעות תוצאות.
 אף צלמים שאינם של צוות תקשורת ומדיה של אס"ח לא יורשו להיות בפרקט.
 להודיע לקבוצות משתתפות באירוע שידאגו לשלוח  1-2אנשים (לפחות אחד מהם הוא שחקן)
לראיון בסיום המשחק.
 להודיע לצוות תקשורת ומדיה להכין  2כרזות לאליפות הליגה וגביע המדינה.
 חובה לצלם צילום וידאו מלא של משחקי גמר בלבד  +טקסים.
כרזה





להזמין כרזות הנ"ל במידות של  240על  70ס"מ על חומר "קאפה".
לדאוג להובלה מבית דפוס עד מיקום האירוע.
ביום האירוע לשים את כרזה קדימה לשולחן מזכירות.
"בלום דיגיטל" –  050-8688896 SMSדואל .bloomdigital@013net.net

טקס סיום
 אף אחד מקהל זולת מקבוצות וצוותיהם לא יורד לפרקט.
 לא תצולם תמונה/וידאו של הנפה צלחת או הענקה גביע אם ישנם אנשים שאינם שייכים ,כולל
ילדים.
 רכז מברך על משחק ומכריז לפי הסדר:
 oמצטיינים והוקרות למיניהן.
 oחלוקת מדליות לקבוצות לפי דירוג ממטה למעלה.
 oמזמן יו"ר אס"ח וקפטן הקבוצה הזוכה
 oיו"ר אס"ח מעניק צלחת/גביע לקפטן הקבוצה.
 לפני ובעת הנפה צלחת/גביע ע"י קבוצה ,יש חובה להשים כרזה בקדימה.
שונות
 לבצע שירה הימנון "התקווה" לפני כל משחק גמר.
 יש לדאוג לבקבוקי מים לשופטים.
 צוותי הליגה מחוייבים להגיע לאירועים בלבוש אס"ח.
בקרו אותנו בדף https://www.facebook.com/israeldeafsport - FaceBook
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לדאוג להשיג כרטיסן (אם נדרשת ע"י הנהלת אס"ח תשלום כניסה לאירוע).
לבדוק תנאי סף של השתתפות של שחקנים באירועים הנ"ל (למשל  51%מהשתתפות פעילה
בליגה סדירה וכו').

ספקים
 ספקים הנ"ל הם המלצה ואם ישנם הצעות טובות ,ניתן להתקשר איתם.
 יש להביא הצעות ספקים הנ"ל לאישור הנהלה לפני הזמנה סופית ולדרוש מהם חשבוניות/קבלות
על שם "ארגון הספורט של החרשים בישראל" ופרטי העברה בנקאית או אחר.
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